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Věc: Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2017 
 
Zeměmě ický ú ad (dále jen „ZÚ“) je organizační složkou státu a vykonává na základ  
§ 3a písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., o zem m ických a katastrálních orgánech správu 
Základní báze geografických dat České republiky (ZABAGED®). Správa ZABAGED® je podle 
§ 4 písm. e) zákona č. 200/1994 Sb. zem m ickou činností ve ve ejném zájmu. Ustanovení 
§ 4a zákona č. 200/1994 vymezuje obsah, správu, užití a rozši ování dat databáze. Podrobn ji 
určuje p edm t a obsah správy databáze formy poskytování a podmínky užití provád cí 
vyhláška č. 31/1995. 
 
V souladu s výše uvedenými zákony probíhá plánované terénní topografické šet ení 
pro aktualizaci dat ZABAGED®. 
 
Oznamujeme vám proto, že v rámci pln ní úkolů v roce 2017 budou provádět zaměstnanci ZÚ 
místní topografické šet ení pro obnovu ZABAGED® ve správním obvodu rozší ené 
působnosti vaší obce, viz grafická p íloha, na území mapového listu ZM 13-33 podle kladu 
Základní mapy m ítka 1 : 50 000. 
 
V souladu s § 6 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb. vás žádám o p edání této informace 
městským a obecním ú adům působícím ve vymezeném prostoru a o vyvěšení tohoto 
oznámení na ú edních deskách. Současn  vás žádám o součinnost v p ípad , že se na vás, 
nebo jednotlivé m stské nebo obecní ú ady, obrátí pov ení zam stnanci ZÚ.  
 
Obsahem místního topografického šet ení je prov it osobn  nebo dotazem charakter t ch 
objektů a jejich vlastností, vedených v ZABAGED®, které jsou z jiných zdrojů, využívaných pro 
aktualizaci, (letecké m ické snímky, ortofoto, data z leteckého laserového skenování, výstupy 
z jiných informačních systémů ve ejné správy, otev ené zdroje informací na Internetu) nejasné, 
nez etelné, pop . je nelze zjistit.  
  
Oprávn ní ke vstupu do prostorů a k provád ní topografických prací prokážou zam stnanci ZÚ 
speciálním služebním průkazem ZÚ. 
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P íloha 1: Vyznačené území aktualizace ZABAGED® 
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P íloha 2: Seznam obcí, jejichž celé nebo část území spadá do vymezeného prostoru aktualizace 

Mapový list Obec Typ obce ORP 

 

13-33 Bílkovice Obec Vlašim 

13-33 Ctibo  Obec Vlašim 

13-33 Kladruby Obec Vlašim 

13-33 Libež Obec Vlašim 

13-33 Pavlovice Obec Vlašim 

13-33 Psá e Obec Vlašim 

13-33 Radošovice Obec Vlašim 

13-33 Rataje Obec Vlašim 

13-33 imovice Obec Vlašim 

13-33 Slov nice Obec Vlašim 

13-33 Tehov Obec Vlašim 

13-33 Tichonice Obec Vlašim 

13-33 Trhový Št pánov M sto Vlašim 

13-33 Vlašim M sto Vlašim 

13-33 Všechlapy Obec Vlašim 

 


